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Z Á P I S N I C A 
z 5. zasadania Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, 

konaného dňa 30. mája 2011 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Krompachoch 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 

 Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, otvorila a viedla rokovanie 5. zasadania  

Mestského zastupiteľstva v Krompachoch. Privítala prítomných poslancov MsZ a 

zamestnancov mesta. Prítomných bolo 10 poslancov MsZ, ospravedlnili sa MUDr. Marián 

Hojstrič a Ing. Štefan Klein. Mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. 

 

 Primátorka mesta predložila návrh programu rokovania v zmysle predloženej 

pozvánky MsZ. 

 

Program rokovania: 

1. OOttvvoorreenniiee.. 

22..  UUrrččeenniiee  zzaappiissoovvaatteeľľaa  aa  oovveerroovvaatteeľľoovv  zzááppiissnniiccee..  

33..  VVooľľbbaa  nnáávvrrhhoovveejj  kkoommiissiiee..  

44..  NNáávvrrhh  rroozzppooččttoovvééhhoo  ooppaattrreenniiaa  čč..  11  

55..  NNáávvrrhh  rroozzppooččttoovvééhhoo  ooppaattrreenniiaa  čč..  22  

66..  IInnffoorrmmáácciiaa  oo  rreekkoonnššttrruukkcciiii  ttrriieedd  ZZŠŠ  ZZeemmaannsskkáá  uull..  vv  KKrroommppaacchhoocchh  

77..  NNáávvrrhh  nnaa  uuzznneesseenniiee..  

88..  ZZáávveerr  

  

ZZaa    pprreeddlloožžeennýý  pprrooggrraamm  bboollii  vvššeettccii  pprrííttoommnníí  ––  1100  ppoossllaannccii  MMssZZ..  

  

  

22..  UUrrččeenniiee  zzaappiissoovvaatteeľľaa  aa  oovveerroovvaatteeľľoovv  zzááppiissnniiccee..  

  Primátorka mesta za zapisovateľa zápisnice určila Danielu Stanislavovú, za 

overovateľov zápisnice poslancov MsZ p. Vladimíra  Probalu a Samuela Čiasnohu. 

  

33..  Voľba návrhovej komisie.  

 Primátorka mesta navrhla za predsedu návrhovej komisie poslankyňu MsZ p. Ing. 

Alžbetu Perháčovú, za členov poslancov MsZ pani Ing. Líviu Kozlovú a pána Vladislava 

Puchalu.  

 Za predložený návrh boli všetci prítomní  10 poslanci MsZ.  

 MsZ prijalo uznesenie č. 5/A.1 – viď pripojené pri zápisnici. 
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4. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 

Primátorka mesta odovzdala slovo zamestnancovi mesta pánovi Ivovi Hinďošovi, 

ktorý vysvetlil dôvod na predloženie a prijatie rozpočtového opatrenia. 

Primátorka mesta – doplnila, o ktoré priestranstvá sa jedná. Park 1 je hlavný park, 

park 2 je oproti VÚB, autobusová zastávka je na Trangusovej ul. Vysvetlila, že 

mlatový prach je jemná štrkodrva – prachová, ktorá podľa projektu je neohraničená – 

bez obrubníkov. Malé zmeny boli na ministerstve odsúhlasené, ostatné zmeny majú 

byť urobené vo vlastnej réžii mesta. Časti, kde je štvrkodrva, plánuje mesto pokryť 

dlažbou. To je predmetom schválenia ďalších prác z prostriedkov mesta, ktoré mesto 

dostalo z predaja podielu spoločnosti Centrum s.r.o. . 

Poslanec Ing. Ontko – prečo projektant nezahrnul parkovisko do projektu, prečo sú 

chodníky tak široké, čo obmedzuje zeleň, prečo okolo vody bude ďalší chodník a 

nemôže ostať pôvodný. Mohli sme od štátu zobrať navyše peniaze, prečo to všetko 

nebolo zahrnuté v projekte. Tieto peniaze mesto mohlo využiť na iné účely napr. na 

škôlky a školy. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – aká bola doteraz výška nákladov – koľko financovalo 

mesto a koľko EÚ. Myslí si, že je to zbytočne betónovo – dlažbovo urobené, stratila sa 

iskra parku – zelene. Je to veľa peňazí. Nie sme tak bohaté mesto, aby sme si to mohli 

dovoliť. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – chodník sa jej osobne nepáči. Ale zmluva je 

odsúhlasená, je nutné riešiť momentálnu situáciu. Je na zváženie, či zainvestujeme 

peniaze. Ak sme už v polovici projektu, je nutné to dotiahnuť do konca. 

Poslanec Puchala – podporí túto vec. Ak projektant urobil chybu, je nutné to 

dofinancovať z vlastných zdrojov. Vyčíta, že je chyba pracovníkov mesta, že to 

neustrážili- počiatočný projekt. 

Ing. Čupajová – keď sa začala spracovávať PD mesto malo konzultanta p. Poteckého. 

Celkové finančné náklady na vypracovanie projektu regenerácie centra mesta boli v 

čiastke 18 mil. Sk, do ktorých sa projektant musel vtesnať. Čo sa týka šírky chodníka 

– je tak isto široký ako bol pôvodný, optika robí svoje. Je v pôvodnom jestvujúcom 

stave. 

Primátorka mesta – zeleň sa neuberala. Chodníky sú mierne zvýšené (aby nebol skok 

pri pamätníku). 

Ivo Hinďoš – spoluúčasť mesta na projekte bola 5 %. Stavebné práce sú 612 tis. €.  

Poslanec Ing. Ontko – na začiatku sme mohli využiť možnosť navýšenia 

prostriedkov v prvotnom projekte, ktorú by hradila EÚ. 

Primátorka mesta – od začiatku komunikoval s firmou, ktorá pripravovala projekt, 

bývalý zástupca primátorky. V havarijnom stave je aj lávka – mostík na Lorencovu 

ulicu. 

Poslanec  Jendruch - ak sa umiestnia na ten „široký chodník“ lavičky, zase sa to 

opticky zmení. 

Primátorka mesta – dala hlasovať k tomuto bodu. 

Za schválenie rozpočtového opatrenia č. 1 bolo  7 poslancov MsZ, proti boli Ing. 

Ontko, Ing. Kozlová a S. Čiasnoha. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 5/B.1, C.1 – viď pripojené pri zápisnici. 
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5. Rozpočtové opatrenia č. 2 – KP 

Ing. Ondáš – nad šatňami na plavárni je stena v  dezolátnom stave, do šatní zateká. 

Predkladáme návrh na presun financií – ušetrili sme finančné prostriedky na kúpe 

hrátok na detské ihriská. Odborníci nám odporúčajú stenu opraviť a súčasne aj 

zatepliť. 

Poslanec Jendruch – informoval sa, o ktorú stenu ide. 

Ing. Ondáš – ide o stenu oproti oknám. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – na detských ihriskách sa ušetrilo, ale na ihriskách sa ešte 

ani nezačalo. Ako sme ušetrili, keď to nie je dokončené. 

Ing. Čupajová – rozpočtovaná bola čiastka 20 tis. €. 

Primátorka mesta - mesto urobilo analýzu, prieskum trhu, našli sme slovenského 

dodávateľa (nie nemeckého), ktorý nám urobil cenovú ponuku (5.200,-€). Vďaka nej 

má mesto v rozpočtovanej čiastke rezervu 14 tis. €. 

Poslankyňa Ing. Kozlová – nebola plaváreň rekonštruovaná v roku 2010? 

Zástupca primátorky mesta – podhľady a okná. Teraz ide o fasádu z vonka. 

Poslanec Ing. Ontko – prečo sa hovorí iba o ihriskách na sídlisku Juh, potrebné 

opraviť – presunúť financie aj na opravu ihrísk na Maurerovej ulici. 

Primátorka mesta – ide o kapitálové výdavky, ktoré sa musia preinvestovať. 

Samozrejme je nutné, aby sa na ihrisku na Maurerovej ul.  opravil plot, vymenili 

basketbalové koše a pod. Je potrebné zlikvidovať kopy v priestore, kde sa hral futbal. 

Poslanec Jendruch – tento priestor chátra. Je na to vypracovaný projekt. 

Poslanec Puchala – plaváreň vníma  ako deravé vedro, do ktorého sa stále  leje. Mrzí 

ho, že ľudia ho stále oslovujú, prečo z kapitoly detské ihriská sa nenájdu peniaze na 

opravu chodníka medzi Lorencovou 4 a Lorencovou 8. 

Primátorka mesta – rozdiel presunutých peňazí – 4.000 € - na najbližšie MsZ v júni 

sa pripraví rozpočtové opatrenie na opravu chodníka na Lorencovej ulici.  

Primátorka mesta dala hlasovať. Za prijatie rozpočtového opatrenia č. 2 – presun 

10.000,- € , boli všetci prítomní 10 poslanci. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 5/C.2 – viď pripojené pri zápisnici. 

6. Informácia o rekonštrukcii tried ZŠ Zemanská ul. v Krompachoch 

Ing. Ondáš – cieľom je úspora nákladov na kúrenie v objekte na ul. Mikuláša Šprinca 

– stará budova (16.000,-- € ročne). Predmetom úpravy je prerobenie kabinetu na 2. 

poschodí na 4 triedy pre max. 20 žiakov, na treťom poschodí vzniknú ďalšie 2 triedy. 

Primátorka mesta – s iniciatívou vyšla riaditeľka školy Mgr. Tatarková, aby sa 

odstavila prevádzka školy na ul. Mikuláša Šprinca, kde sa vykuruje akumulačnými 

pecami  a využívajú sa iba 3 triedy. Navýšením tried v hlavnej budove bude možné 

ukončiť prevádzku školy. Hlavná budova sa rozšíri o 4 triedy. 

Poslanec Puchala – veľmi dobrá myšlienka. Myslelo sa ale aj na ďalší vývoj – čo 

bude o 5-6 rokov? 

Poslanec Jendruch – zaujímal sa, koľko je v starej budove tried a žiakov (sú tam 

vymenené okná). Budú sa uvoľňovať aj triedy na Maurerovej ZŠ, kde sa to tiež dá 

presunúť. Treba uvažovať o prípravu školy pre „bielych“ – Maurerova bude 

perspektívne pre Rómov. 

Poslankyňa Ing. Perháčová – treba uvažovať s možnosťou, aby sa to dalo po 

rekonštrukcii všestrannejšie prenajať – v meste napr. chýbajú jasle. 
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Poslankyňa Ing. Kozlová – na ZŠ SNP sú siedmaci – Rómovia, ktorých je nutné 

presunúť na Maurerovú. Ide o 15-16 ročných žiakov. Nie je možné hľadať vhodnejšie 

riešenie? 

Primátorka mesta – ide o osem detí, ktoré by navrhovala rozdeliť po štyroch na obe 

ZŠ. Vytvoriť triedu len pre osem detí je ekonomicky nevýhodné.  

Ide o novú myšlienku, ktorá by sa realizovala cez prázdniny. 

 MsZ zobralo informáciu o rekonštrukcii tried ZŠ Zemanská ulica 

v Krompachoch na vedomie. Za boli všetci prítomní 9 poslanci MsZ, v miestnosti 

nebol Ing. Ontko. 

 MsZ prijalo uznesenie č. 5/D.1 – viď pripojené pri zápisnici. 

 

7. Návrh na uznesenie. 

 Návrh na uznesenie predniesla poslankyňa MsZ Ing. Alžbeta Perháčová. 

8. Záver. 

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta, poďakovala prítomným za účasť a ukončila 5. 

rokovanie mestského zastupiteľstva.  

 

Zapísala: Daniela Stanislavová 

 

Mgr. Emil MUĽ       Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

 prednosta MsÚ              primátorka mesta 

 

    O V E R O V A T E L I A : 

     

    Vladimír PROBALA, poslanec MsZ 

    Samuel ČIASNOHA, poslanec MsZ 

   
 

 


